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2 §
Toimivallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla Roihuvuoren 
monipuolisen palvelukeskuksen palvelupäällikölle hankintojen te-
kemiseksi

HEL 2019-006542 T 00 01 00

Päätös

Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen johtaja päätti oikeuttaa 
työsuhteessa olevan Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen pal-
velupäällikön (vakanssi 086078) toteuttamaan 11.7.2019 alkaen han-
kintoja johtajan vastuulla jäljempänä mainittuihin euromääriin asti edel-
lyttäen, että toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tar-
peellinen, talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten määräraha 
ja hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä 
Helsingin kaupungin antamia ohjeita.
Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen palvelupäällikön arvonli-
säveroton hankintaoikeus on 11.7.2019 lukien:
- asiakaspalvelujen ostot enintään 10 000 euroa
- muiden palvelujen ja tavaroiden ostot enintään 10 000 euroa

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston päätöksellään 3.5.2017 § 206 hyväksymä ja 
1.6.2017 voimaan tullut hallintosäännön 20 luvun 8 § sisältää määräyk-
sen hankintaan liittyvien oikeuksien antamisesta viranhaltijan alaisille 
työsuhteisille toimenhaltijoille.
Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoi-
tamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oi-
keus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuh-
teessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.
Lisäksi talousarviossa on oltava asianomaista tarkoitusta varten käytet-
tävissä määräraha ja hankinnan toteutuksessa on noudatettava hankin-
talainsäädäntöä sekä Helsingin kaupungin ohjeita.
Sosiaali- ja terveysvirastossa hankintavaltuudet määräytyvät 1.6.2017 
lukien kaupunginhallituksen johtamisen jaoston päätöksen § 102 mu-
kaisesti, päätöksen liitteessä yksityiskohtaisemmin kuvatusti. Kaupun-
ginhallituksen johtamisen jaoston päätöksessä mainitut hankintavaltuu-
det perustuvat toimialan ja viranhaltijoiden vastuualueiden tarpeisiin.

Lisätiedot
Maritta Haavisto, johtaja, puhelin: 09 310 60700

maritta.haavisto(a)hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Roihuvuoren monipuolisen 
palvelukeskuksen palvelu-
päällikkö

Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Idän palvelualueen johtaja Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

Taloushallintopalvelut Oikaisuvaatimusohje, sosiaali- ja ter-
veyslautakunta

.


